
 
Javaslat 

 
A BIZOTTSÁG …/..../EK RENDELETE 

 
[…]  

 
a légijárművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos 

légialkalmasságának biztosításáról, és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő 
szervezetek és személyzet jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK bizottsági rendelet 

módosításáról 
 

(EGK vonatkozású szöveg) 
 
 

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, 
 
tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, 
 
tekintettel a polgári repülés területén a közös szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség létrehozásáról szóló, 2002. július 15-i 1592/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre1 (továbbiakban „alaprendelet”) és különösen annak 5. és 6. cikkére, 
 
tekintettel a légijárművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos 
légialkalmasságának biztosításáról, és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és 
személyzet jóváhagyásáról szóló 2042/2003/EK bizottsági rendeletre,2 
 
 
mivel: 
 
(1) A 2042/2003/EK bizottsági rendelet az I. melléklet M.1, a II.melléklet 145.1 és a IV. 

melléklet 147.1 pontjára vonatkozóan megállapítja a gazdasági tevékenység székhelyének 
elvét.  

 
(2) A hatóság nem egyértelmű meghatározása következtében esetlegesen felmerülő félreértések 

elkerülése érdekében a nemzeti hatóságok és az iparág egyaránt igényelték a gazdasági 
tevékenység székhelye fogalmának definícióját.  

 
(3) Az e rendeletben előírt intézkedések az ügynökség által az alaprendelet 12. cikke (2) 

bekezdése b) pontjának és 14. cikke (1) bekezdésének megfelelően kiadott véleményen3 
alapulnak. 

 

                                                            
1  Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 15-i 1592/2002/EK rendelete a polgári repülés területén a közös 

szabályokról és az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség létrehozásáról.  (HL L 240., 2002.9.7., 1.o.) 
2  A Bizottság 2003. november 20-i 2042/2003/EK rendelete a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek 

és berendezések folyamatos légi alkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő 
szervezetek és személyek jóváhagyásáról (HL L 315., 2003.11.28., 1.o.). A legutóbb a 2006. május 8-i 707/2006/EK 
bizottsági rendelettel (HL L 122., 2006.5.9., 17.o.) módosított rendelet. 

3  2005/5. sz. vélemény, lásd: http://www.easa.eu.int/home/opinions_en.html 
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(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Európai Repülésbiztonsági 
Ügynökség bizottságának az alaprendelet 54. cikke (3) bekezdése alapján kialakított 
véleményével1 . 

 
(5) Az 2042/2003 /EK bizottsági rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell, 
 
 
ELFOGADTA EZT A RENDELET: 
 
 

1. cikk 
 

A 2042/2003/EK bizottsági rendelet I. mellékletének M.1 bekezdése helyébe a következő szöveg 
lép: 
 
M.1 

(a) Ezen rész alkalmazásában az illetékes hatóság: 
 1. az egyes légi járművek folyamatos légi alkalmassága fenntartásának felügyelete 
és a légi alkalmasság felülvizsgálatát tanúsító bizonyítvány kibocsátása tekintetében a 
lajstromozás szerinti tagállam által kijelölt hatóság. 
 2. az M.A. F. alrészében meghatározott karbantartó szervezet felügyelete 
tekintetében, 
(i) a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság. 
(iii) az ügynökség, ha a szervezet egy harmadik országban található. 
 3. az M.A. G. alrésze szerint a folyamatos légi alkalmasság fenntartásában irányító 
szerepet betöltő szervezet felügyelete tekintetében, 
(i) a szervezet székhelye szerinti tagállam által kijelölt hatóság, ha 
a jóváhagyást a működési engedély nem tartalmazza. 
(ii) az üzemeltető tagállama által kijelölt hatóság, ha a jóváhagyást a működési engedély 
tartalmazza, 
(iii) az ügynökség, ha a szervezet egy harmadik országban található. 
 4. a karbantartási programok jóváhagyása tekintetében, 
(i) a lastromozás szerinti tagállam által kijelölt hatóság. 
(ii) kereskedelmi célú légi fuvarozás esetén, ha az üzemeltető tagállama eltér a 
lajstromozás tagállamától, az e két állam közötti, a karbantartási program jóváhagyását 
megelőző megállapodás szerinti hatóság 

(b) E rész alkalmazásában, és annak I. mellékletben szereplő szervezetekre vonatkozóan a 
gazdasági tevékenység székhelye kifejezés alatt a szervezetnek azt a telephelyét kell 
érteni, ahonnan a szervezet M.A.606 és M.A 706 pontban meghatározott igazgatási 
alkalmazottainak nagy része a szervezet technikai tevékenységeit irányítja, ellenőrzi 
vagy koordinálja, ezáltal biztosítva, hogy a szervezet megfeleljen az M. rész szerinti 
követelményeknek. 

 
 

2. cikk 
 

A 2042/2003/EK bizottsági rendelet II. mellékletének 145.1 bekezdése helyébe a következő 
szöveg lép: 

                                                            
1  [A jövőben kerül kiadásra]. 
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145.1 Általánosságok 

(a) Ezen rész alkalmazásában az illetékes hatóság: 
1. a valamely tagállamban székhellyel rendelkező szervezetek esetében az e tagállam 
által kijelölt hatóság; vagy 
2. a harmadik országban székhellyel rendelkező szervezetek esetében az ügynökség. 

(b) E rész alkalmazásában, és annak II. mellékletben szereplő szervezetekre vonatkozóan a 
gazdasági tevékenység székhelye kifejezés alatt a szervezetnek azt a telephelyét kell érteni, 
ahonnan a szervezet a 145.A.30 (a)(b) pontokban meghatározott igazgatási alkalmazottainak 
nagy része a szervezet technikai tevékenységeit irányítja, ellenőrzi vagy koordinálja, ezáltal 
biztosítva, hogy a szervezet megfeleljen a 145. rész szerinti követelményeknek. 
 
 

3. cikk 
 

A 2042/2003/EK bizottsági rendelet IV. mellékletének 147.1 bekezdése helyébe a következő 
szöveg lép: 
 
147.1 

(a) Ezen rész alkalmazásában az illetékes hatóság: 
1. a valamely tagállamban székhellyel rendelkező szervezetek esetében az e tagállam 
által kijelölt hatóság; vagy 
2. a harmadik országban székhellyel rendelkező szervezetek esetében az ügynökség. 

(b) E rész alkalmazásában, és annak IV. mellékletben szereplő szervezetekre vonatkozóan a 
gazdasági tevékenység székhelye kifejezés alatt a szervezetnek azt a telephelyét kell érteni, 
ahonnan a szervezet a 147.A.105 pontban meghatározott igazgatási alkalmazottainak nagy 
része a szervezet technikai tevékenységeit irányítja, ellenőrzi vagy koordinálja, ezáltal 
biztosítva, hogy a szervezet megfeleljen a 147. rész szerinti követelményeknek. 
 
 
 

4. cikk 
 

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 
 
 
 
 
 
 
 Kelt Brüsszelben,  
 
 
 
 
 
 
 A Bizottság részéről 
 A Bizottság tagja 
 


